
Sprawozdanie Philippe Morillon — A6-0003/2004

— projekt zmieniony
przeciw: Eva-Britt Svensson

— rezolucja (całość)
przeciw: Eva-Britt Svensson
wstrzymali się: Witold Tomczak

Posiedzenie z 16.09.2004

RC-B6-0028/2004 — Irak

— poprawka 3
za: Claude Moraes

— rezolucja (całość)
za: Othmar Karas
przeciw: Eva-Britt Svensson

Salvatore Tatarella poinformował, iż był obecny na posiedzeniu w dniu 15 września 2004, ale jego nazwi-
sko nie figuruje na liście obecności.

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

3. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez Radę i Komisję:

— Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowej licencji kontrolera
ruchu lotniczego (COM(2004)0473 — C6-0076/2004 — 2004/0146(COD)).
odesłany przedmiot TRAN

opinia EMPL

— Projekt decyzji Rady zawierający zmiany do decyzji 1999/847/WE w zakresie rozszerzenia pro-
gramu akcji wspólnoto7wej na rzecz ochrony cywilnej (COM(2004)0512 — C6-0111/2004
— 2004/0162(CNS)).
odesłany przedmiot: ENVI

opinia: BUDG

— Projekt decyzji Rady w sprawie odstąpienia przez Wspólnotę Europejską od konwencji o połowach
i zachowaniu żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i w cieśninach Bełt (COM(2004)0577
— C6-0113/2004 — 2004/0197(CNS)).
odesłany przedmiot: PECH

opinia: ENVI

— Projekt rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1035/2001 ustanawiające plan
dokumentacji połowów kłykacza (Dissostichus spp) (COM(2004)0528 — C6-0114/2004 – 2004/
0179(CNS)).
odesłany przedmiot: PECH

opinia: ENVI

— Projekt rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów przed-
łużającego na okres od dnia 28 lutego 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. ważność protokołu
ustalającego wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie
między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie
połowów na wodach przybrzeżnych Komorów (COM(2004)0540 — C6-0115/2004 — 2004/0185
(CNS)).
odesłany przedmiot: PECH

opinia: DEVE, BUDG
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— Zalecenie Rady w sprawie mianowania członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (Kikis
Kazamiast — CY) (SGS4/10195 — C6-0116/2004 — 2004/0811(CNS)).
odesłany przedmiot: CONT

— Projekt dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 87/328/EWG w odniesieniu do przechowywania
nasienia bydła przeznaczonego do handlu wewnątrzwspólnotowego (COM(2004)0563
— C6-0117/2004 — 2004/0188(CNS)).
odesłany przedmiot: AGRI

opinia: ENVI

— Projekt decyzji Rady w sprawie podpisania porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską
a Księstwem Andorry przewidującego wprowadzenie ekwiwalentnych środków do tych, które zos-
tały przewidziane w dyrektywie Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatko-
wania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (COM(2004)0564 — C6-0120/
2004 — 2004/0192(CNS)).
odesłany przedmiot: ECON

— Projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia porozumienia między Wspólnotą Europejską a Księstwem
Lichtensteinu przewidującego środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/
WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie
wypłacanych odsetek (COM(2004)0569 — C6-0121/2004 — 2004/0191(CNS)).
odesłany przedmiot: ECON

— Projekt budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich na rok budżetowy 2005 (11445/2004 [01]
— C6-0123/2004 — 2004/2001(BUD)).
odesłany przedmiot: BUDG

opinia: AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI,
AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

— Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 49/2004 — Sekcja III — Komisja (SEC(2004)1151
— C6-0124/2004 — 2004/2176(GBD)).
odesłany przedmiot: BUDG

— Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnej pomocy administra-
cyjnej w celu ochrony interesów finansowych Wspólnoty przed oszustwami oraz wszystkimi
innymi tego typu nielegalnymi działaniami (COM(2004)0509 — C6-0125/2004 — 2004/0172
(COD)).
odesłany przedmiot: CONT

opinia: BUDG, ECON, JURI, LIBE

— Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady: Sprawozdanie Komisji w sprawie
monitorowania absolutorium za rok 2002 (COM(2004)0648 — C6-0126/2004 — 2004/2064
(DEC)).
odesłany przedmiot: CONT

opinia: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI,
AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

— Projekt budżetu korygującego nr 9 za rok budżetowy 2004 (13083/2004 — C6-0132/2004
— 2004/2100(BUD)).
odesłany przedmiot: BUDG

opinia: LIBE

2) przez komisje parlamentarne

2.1) sprawozdania:

— Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywy 66/401/EWG, 66/
402/EWG, 2002/54/WE i 2002/57/WE w części dotyczącej badań prowadzonych pod urzę-
dowym nadzorem oraz równoważności materiału siewnego wyprodukowanego w państwach
trzecich (COM(2004)0263 — C6-0010/2004 — 2004/0086(CNS)) — Komisja Rolnictwa
Sprawozdawca: Joseph Daul (A6-0007/2004).

— Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE)
nr 2702/1999 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów
rolnych w państwach trzecich oraz rozporządzenie (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań
informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym
(11464/2004 — C6-0008/2004 — 2004/0073(CNS)) — Komisja Rolnictwa
Sprawozdawca: Joseph Daul (A6-0008/2004).
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— Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (CE)
nr 1268/1999 dotyczące wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań przedakce-
syjnych w dziedzinie rolnictwa oraz obszarów wiejskich w państwach Europy Środkowej
i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w UE w okresie przedakcesyjnym (COM
(2004)0163 — C5-0178/2004 — 2004/0054(CNS)) — Komisja Rolnictwa
Sprawozdawca: Joseph Daul (A6-0009/2004).

— Sprawozdanie zawierające projekt zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady i Rady Euro-
pejskiej w sprawie przyszłości Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, jak
również w sprawie warunków niezbędnych do jej legalnego i skutecznego funkcjonowania
(2004/2175(INI)) — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrz-
nych
Sprawozdawca: Jean-Louis Bourlanges(A6-0010/2004).

— Sprawozdanie w sprawie projektu budżetu korygującego nr 9 Unii Europejskiej na rok
budżetowy 2004 — Sekcja VIII (B) — Europejski Pełnomocnik ds. Ochrony Danych
(13083/2004 — C6-0132/2004 — 2004/2100(BUD)) — Komisja Budżetowa — sprawoz-
dawca: Neena Gill (A6-0013/2004).

3) przez posłów

3.1) pytania ustne (art. 108 Regulaminu)

— Luisa Morgantini w imieniu komisji DEVE, Enrique Barón Crespo w imieniu komisji INTA do
Rady w sprawie komunikatu Komisji „Kraje rozwijające się, handel międzynarodowy i trwały
rozwój: rola Systemu Powszechnych Referencji Celnych (SPG) Wspólnoty w dziesięcioleciu
2006/2015” (B6-0014/2004)

— Luisa Morgantini w imieniu komisji DEVE, Enrique Barón Crespo w imieniu komisji INTA do
Rady w sprawie komunikatu Komisji „Kraje rozwijające się, handel międzynarodowy i trwały
rozwój: rola Systemu Powszechnych Referencji Celnych (SPG) Wspólnoty w dziesięcioleciu
2006/2015” (B6-0015/2004)

— José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra i Camiel Eurlings w imieniu grupy PPE-ED do Rady
odnośnie decyzji Rady Europejskiej w sprawie akcesji Turcji (B6-0016/2004)

3.2) projekty rezolucji (art. 108 Regulaminu)

— Jo Leinen w imieniu komisji AFCO w sprawie procedury ratyfikacji Traktatu ustanawiającego
Konstytucję dla Europy i strategii komunikacyjnej odnośnie niniejszego Traktatu (B6-0067/
2004),

3.3) projekty rezolucji (art. 113 Regulaminu)

— Salvador Garriga Polledo w imieniu grupy PPE-ED – Projekt rezolucji w sprawie Europej-
skiego Dnia Pokoju (B6-0066/2004).

odesłany przedmiot: LIBE
opinia: AFET

— Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini w imieniu grupy UEN – Projekt rezolucji w sprawie
osób starszych (B6-0068/2004).

odesłany przedmiot: EMPL

— Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini w imieniu grupy UEN – Projekt rezolucji w sprawie
„domów opieki dla osób starszych” (B6-0069/2004).

odesłany przedmiot: EMPL

— Rosa M. Díez González w imieniu grupy PSE— Projekt rezolucji w sprawie projektu strategii
UE w zakresie walki z narkotykami (2005 — 2012) (B6-0070/2004).

odesłany przedmiot: LIBE
opinia: ENVI

— Antoine Duquesne w imieniu grupy ALDE/ADLE – Projekt rezolucji w sprawie zrewidowa-
nego Planu Działań/ Planu Prac UE w zakresie walki z terroryzmem (B6-0071/2004).

odesłany przedmiot: LIBE
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3.4) pisemne oświadczenia celem wpisania ich do rejestru (art. 116 Regulaminu)

— Jean-Claude Martinez, Koenraad Dillen i Luca Romagnoli o ustanowieniu Europejskiego
Święta Burmistrzów (37/2004),

— Janusz Czesław Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański i Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk
w sprawie 65ej rocznicy wybuchu Drugiej Wojny Światowej (38/2004),

— Bronisław Geremek, Valdis Dombrovskis, Toomas Hendrik Ilves i Vytautas Landsbergis
w sprawie rocznicy 17 września 1939 (39/2004),

— Emma Bonino, Daniel Marc Cohn-Bendit, Bronisław Geremek, Joãn de Deus Pinheiro
i Michel Rocard w sprawie decyzji Rady Europejskiej w grudniu 2004 r. dotyczącej rozpo-
częcia negocjacji z Turcją (40/2004),

— Carl Lang, Andreas Mölzer i Luca Romagnoli w sprawie ochrony krajowych rynków zbroje-
niowych (41/2004).

4. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała uwierzytelnione kopie następujących dokumentów:

— sprawozdanie z ratyfikacji porozumienia o partnerstwie między członkami Grupy Państw Afryki, Karai-
bów i Pacyfiku (AKP) z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi
z drugiej strony, zawarty w Cotonou w dn. 23 czerwca 2000 r.,

— protokół do umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami
Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Republiką Kazachstanu z drugiej strony,
w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej,
Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej
Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej,

— protokół do umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami
Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Gruzją z drugiej strony, w celu uwz-
ględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki
Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej,
Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej,

— porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Indiami, na podstawie art.
XXVIII GATT z 1994 r., dotyczące zmiany koncesji w odniesieniu do ryżu, przewidzianych na liście
koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT z 1994 r.

5. Skład komisji i delegacji

Grupy PPE-DE, PSE oraz UEN i posłowie NI zaproponowali następujące zmiany na liście opublikowanej
w załączniku do PV z 16/09/2004:

w komisji INTA

— María del Pilar Ayuso González zrezygnowała z funkcji członka

w komisji ITRE

— Sebastiano (Nello) Musumeci w miejsce Romano Maria La Russa

w komisji LIBE

— Giuseppe Gargani

— Romano Maria La Russa został pełnoprawnym członkiem w miejsce Roberta Angelilli
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